
BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Hi şam. es-Srre, Kah i re 1936, ll , 57, 261, 
301; İbn Sa 'd, et-Tabakat, ı , 93, 200 ; İbn Ku
teybe. el -Ma 'arif (Savn.' s. 55; Belazüri. Ensab, 
ı , 90, 94, 96, 118, 122, 130-131, 237, 401 ; Ta
beri. Tarif) IEbü'l-Fazl). ll , 282, 286, 319-320, 
328, 336, 349, 430, 461-462; İbn Hazm. Ce· 
uami'u 's -sfre, s. 52, 64; L. Caetani. islam Ta· 
rihi Itre. Hüseyin Cah id). İstanbul 1924-27, ll, 
190, 192, 327-328; Elmalılı, Hak Dini, IX, 6257· 
6268; Hamidullah. islam Peygamberi, ı , 41, 53, 
97·98, 122, 124 ·125, 160, 504 ; ZirikiT. el·A'lam 
(Fethullah). lll , 12 ; W. Montgomery Watt, Hz. 
Muhammed Mekke'de (tre. Rami Ayas - Az
mi Yüksel), Ankara 1986, s. 26, 39, 46, 96, 128, 
145, 148; a.mlf.. "Abii Lahab", E/2 (İng .). 1, 136-
137 ; Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş 

Tefsiri, İstanbul 1991, Xl, 165-171; Uri Rubin. 
"Abii Lahab and süra CXI", BSOAS, XLII (1979). 
s. 13·28 ; J . Barth, "Ebıl Leheb", iA, IV, 34·35. 

L 

~ MEHMET ALi KAPAR 

EBÜ LÜBABE el-ENSARİ 
( ..S.)t....;')' ı ~~yi ) 

Ebu Lübabe Beşir (Rifaa ) 
b. Abdilmünzir el-Ensarl el-Evsl 

Sahabi. 

Adının Ebü Lübabe, Büşeyr. Rafi', Mer
van olduğunu söyleyenler bulunduğu gi
bi Beşir ve Rifaa'nın onun iki kardeşi ol
duğunu ileri sürenler de vardır. Kızı Lü
babe, Zeyd b. Hattab ile evlenmiştir. Ebü 
Lübabe ikinci Akabe Biatı'nda bulundu 
ve Hz. Peygamber tarafından kabilesine 
temsilci tayin edildi. Bedir Gazvesi 'ne 
katılmak üzere yola çıkmışken Ravha'dan 
geri çevrilerek Medine'ye emir olarak 
gönderildi ve Bedir ganimetinden ken
disine pay ayrıldı. Beni Kaynuka' ve Se
vil5- gazvelerinde de Medine'de emir ola
rak bırakıldı. Uhud Gazvesi'nden önce 
bir hurmalık yüzünden ensardan yetim 
bir çocukla aralarında anlaşmazlık çıktı. 
Hz. Peygamber Ebü Lübabe lehine hük
mettiyse de ondan hakkını çocuğa ba
ğışlamasını rica etti. Ebü Lübabe'nin bu 
ricayı kabul etmemesi Hz. Peygamber'i 
gücendirdi. Daha sonra Uhud Gazvesi'ne 
katıldı. Beni Kurayza muhasarasında onun 
eski müttefiki ve komşuları olan yahudi
ler Ebü Lübabe'nin yanlarına gönderilme
sini istediler ve kendisini bir kurtarıcı gi
bi karşıladılar. Ebü Lübabe onlara Sa'd 
b. Muaz'ın hükmüne boyun eğmelerini ve 
teslim olmalarını tavsiye etti. Bunun kı
lıçtan geçirilmek demek olduğunu anlat
mak için de eliyle boğazını işaret etti. Fa
kat daha sonra pişman oldu ve bu dav
ranışıyla Allah'a ve Resulü'ne ihanet et
tiğini düşünerek Hz. Peygamber'in yanı
na uğramadan mescide gidip kendisi
ni bir direğe bağlattı. Affedildiğine dair 
ayet nazil oluncaya ve bizzat Hz. Peygam-

ber tarafından çözülünceye kadar altı 

(baz ı rivayetlere göre yedi, sekiz, on veya 
on beş) gün yeyip içmeden direğe bağlı 
olarak kaldı. Sonraları bu direk "tevbe 
direği " (üstüvanetü't -tevbe) diye anıldı. 

Bazı rivayetlere göre ise Ebü Lübabe as
haptan birkaç kişiyle birlikte Tebük Gaz
vesi' ne katılmadığı ve bu sebeple Hz. 
Peygamber tarafından azarlandığı için 
kendisini bu şekilde cezalandırmıştır. Af
fedildikten sonra Beni Kurayza'ya komşu 
olan mülkünün tamamını sadaka olarak 
vermek istediyse de Hz. Peygamber bu
nun ancak üçte birini tasadduk etmesi
ne izin verdi. Mescid-i Dırar'ın yapımına 
da yardımda bulundu; ancak bu konuda 
herhangi bir ithama uğramadı. 

Ebü Lübabe'nin vefat tarihi kesin ola
rak bilinmemektedir. Hz. Osman'ın hila
feti zamanında (644-656) veya onun şe
hid edilmesinden sonra, yahut Ali b. Ebü 
Talib'in hilafeti yıllarında (656-661 ı öldü
ğü, hatta SO (670) yılına kadar yaşadığı 
rivayet edilmektedir. Nesli oğullarından 
Saib vasıtasıyla devam etmiş olup ibn 
Sa'd (ö. 230/ 845) kendi zamanında onun 
torunlarının bulunduğunu söylemektedir. 

On beş hadis rivayet eden Ebü Lüba
be'den oğulları Saib ve Abdurrahman 
ile Abdullah b. ömer, onun oğlu Salim, 
mevla* sı Nafi', Abdurrahman b. Yezid, 
Said b. Müseyyeb ve daha başkaları ri 
vayette bulunmuşlardır. Tevbe süresi
nin 102. 117 ve 118. ayetleriyle Ma ide 
süresinin 41. ve Enfal süresinin 27. aye
tinin nüzül sebepleri arasında Ebü Lü
babe'nin de adı geçmektedir. 
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EBÜ MAHZÜRE 

EBÜ MAHZÜRE 
( ;;.)_,.:= yl ) 

Ebu Mahzı1re Evs b. Mi 'yer 
b. Levzan el-Cumah! 

(ö. 59 /678-79) 

Mescid-i Haram'ın müezzini, 
sahabi. 

Kureyş'in Cumah koluna mensuptur. 
Ebü Mahzüre künyesiyle meşhur oldu
ğundan kendisinin ve babasının adında . 
ihtilaf edilmiş, adının Selman, Semüre, 
Sümeyr veya Seleme, babasının adının 

Umeyr olduğu ileri sürülmüştür. 

Ebü Mahzüre Mekke'nin fethedildiği 
yıl Hz. Peygamber ile Ci'rane'de karşı

laştıktan sonra müslüman oldu. O sıra
da Resül-i Ekrem Taif Muhasarası'ndan 
Ci'rane'ye dönüyordu. Namaz vakti ge
lince müezzin ezan okumaya başladı. Re
sülullah'a karşı büyük bir kin ve düşman
lık besleyen Ebü Mahzüre ile Kureyşli on 
genç ezan sesini işitince bir yere gizlen
diler ve alaylı bir şekilde müezzini taklit 
ederek yüksek sesle ezan okudular. iç
lerinden birinin güzel sesli olduğunu far
keden Hz. Peygamber onları yanına ça
ğırttı ve kendilerine birer birer ezan akut
tu. En son okuyan Ebü Mahzüre'nin se
sini çok beğenerek ona eza nı öğretti; 
daha sonra namaz vakti gelince elini ba
şına koyup alnını okşadı ve ezan oku
masını emretti. Ebü Mahzüre bu emri 
isteksiz bir şekilde yerine getirdikten 
sonra Hz. Peygamber ona bir miktar gü
müş para verdi ve kendisine dua etti. 
Gönlü islamiyet'e ısınan Ebü Mahzüre 
orada müslüman oldu ve Hz. Peygam
ber'den kendisini Mekke'deki Harem-i 
şerif'e müezzin yapmasını istedi. Bu ar
zusunu kabul eden Hz. Peygamber, Mek
ke Valisi Attab b. Esid'e gitmesini ve 
yeni görevini ona bildirmesini söyledi. 

Ebü Mahzüre, Resül-i Ekrem'in Mek
ke'den ayrılmasına kadar Kabe'de Bilal-i 
Habeşi ile birlikte ezan okudu. Resülul
lah'ın okşadığı alnına düşen saçları hiç 
kestirmedi. 59 (678-79) yılında ölünce
ye kadar Mekke'de müezzinliğe devam 
etti. Kendisinden sonra Mescid-i Haram 
müezzinliğini oğlu ve torunları yüzyıllar
ca devam ettirmişlerdir. 

Kureyş'in nesebini çok iyi bilen Ebü 
Mahzüre'den hanımı ümmü Abdülmelik 
ve oğlu Abdülmelik ile Esved b. Yezid 
en-Nehai. Abdullah b. Muhayriz, ibn Ebü 
Müleyke ve daha başkaları hadis riva
yet etmişlerdir. Hepsi de ezanı Hz. Pey
gamber' den öğrenmesiyle ilgili olan se-
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EBÜ MAHZÜRE 

kiz rivayeti Ahmed b. Hanbel'in Müs
ned'inde bulunmaktadır (III, 408-409; VI, 
401) Bu rivayetlerden biri Şa]Jf]J-i Müs
lim'de, diğerleri Kütüb -i Sitte'ye dahil 
dört S ün en 'de de yer almıştır. 
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li! MuRAT SARICIK 

EBO MANSOR el-EYYOBI 
( .f. _,/:il .)_,....:,. yf ) 

Ebu Mansur Muhammed 
b. Hasen b. Eb! Eyyub 
ei-Eyyub! en-N!sabur! 

(ö. 421 / 1030) 

Mütekaddimin dönemi 
Eş'ariyye kelamcisı. 

_j 

ibn Ebü Eyyüb diye de bilinir. Hayatı ve 
ilmf faaliyetleri hakkında fazla bilgi yok
tur. Muhtemelen IV. (X.) yüzyılın ortala
rından sonra Nfşabur ' da doğdu . Küçük 
yaşta ilim tahsiline başladı. ibn Fürek'in 
öğrencisi oldu ve islam ilimlerini ondan 
öğrenerek tahsilini bitirdi. Üstün zekası 
ve gayreti yanında takvası ile de hocası
nın takdirini kazandı ve büyük kızıyla ev
lendi. Bu evlilikten, kaynaklarda yanlışlık
la ibn Fürek'e atfedilen en-Ni?iimf if 
uşwi'd-dfn adlı eserin müellifi olan Ebü 
Bekir ei-Fürekf (Yavuz, s. 90) dünyaya gel
di. Hayatını öğrenci yetiştirmek ve eser 
yazmakla geçiren Ebü Mansür, Zilhicce 
421 'de (Aralık 1030) Nfşabur'da vefat etti 
ve Şahinter Kabristanı'na defnedildi. 

inkarcılara karşı kuwetli deliller geti
rerek islam akaidini savunduğu için Ebü 
Mansür' a "hüccetü' d- din· unvanı veril
miştir. Hitabeti etkileyici olduğu kadar 
eserlerindeki üslübun da ilgi çekici ol
duğu rivayet edilir. Muhakeme gücün
de çağdaşı olan Eş'arfler'den üstündü. 
Usul ilminde hacası ibn Fürek'in meto
dunu benimseyip geliştirdi. Çok sayıda
ki eserinin değişik medreselerde oku
tulduğu nakledilirse de ikisi dışında kay
naklarda bunların adları ve muhtevaları 
hakkında bilgi bulunamamıştır. Kendi
sinden "üstat" olarak bahseden Ebü Be
kir el- Beyhakl, onun tavsiyesi üzerine 
yazdığı el-Esma' ve'ş-şıtat adlı eserin
de bazı görüşlerini nakletmiştir. Ebü' 1-
Mufn en-Neseff, ondan "ehl-i hadisin ke-
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lamcılarından salih bir kişi" diye söz ede
rek iman konusuna ilişkin bir görüşünü 
yazmış, Ebü Bekir ei-Fürekf de eserin
de bir iki yerde görüşlerine temas et
miştir. Bu kaynaklarda yer alan bilgiler
den anlaşıldığı kadarıyla Ebü Mansür ei
Eyyübf'ye göre aklf delilleri bilmeden 
sadece nakli deliliere dayanarak inanan 
kişinin (mukallid) imanı geçerlidir ve aklf 
delilleri bilmediği için de günahkar de
ğildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de za
tını tanıtırken kendisinin "müminlerin 
dostu" olduğunu ifade etmiş, yaratık
lardan söz ederken de onların cisim ol
duğuna dikkat çekmiştir (ei-Bakara 2/ 
257; ei-Münafikün 63 / 4) . Bu da Allah'ın 
maddi bir varlık olmadığının delillerin
dendir. Arşa istiva etmek "istila" mana
sında değil "mutlak galip gelmek" anla
mındadır. Çünkü istila, mutlak ve eksik
siz bir üstünlük anlamı taşımamaktadır. 
"Allah Adem'i kendi süretinde yarattı " 
anlamındaki hadis, Adem'in dünyaya 
gönderilirken cennetteki şeklinin değiş
tirilmediğini ifade eder. Bir başka söy
leyişle hadiste geçen "şekil" (süret) Al
lah'la değil Hz. Adem'le ilgilidir. Zira şe
kil bir şekil vericiyi gerektirdiğinden Al
lah'ın şekilli olması imkansızdır. Beyha
ki'nin bir rivayetinden anlaşıldığına gö
re Ebü Mansür, Kur ' an'ın i'cazını sarfe* 
nazariyesiyle açıklayanlarıl'\ görüşüne te
ma yü! göstermiştir. 

Eserleri. Kaynaklarda Ebü Mansür ei
Eyyübf'nin iki eseri zikredilmektedir. 1. 
Tell]işü 'd -dela'il. Ebü'I-Muzaffer el-is
ferayfnf, mülhidleri reddeden başka bir 
kitap olmasa bile bu eserin kendi konu
sunda tek başına yeterli sayılabilecek 

nitelikte olduğunu belirtir (et· Tebşfr, s. 
194) 2. el-Muknt. Ebü'I-Mufn en-Nese
ff, adını kaydetmediği başka bir Eş'arf 
aliminin bolca iktibaslar yaptığını söyle
diği (Tebşıratü'l·edille, s. 333) bu eserin 
Eş'ariyye akaidini ihtiva ettiği ve Matü
rfdiler'e yönelik tenkitlere de yer verdi
ği anlaşılmaktadır. 
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EBO MANSOR ei-HEREVİ 
( ._s~l.)_,....:,.yf) 

Ebu Mansur 
Muvaffak b. Ali ei -Herev! 

Bilinen en eski 
Farsça tıp kitabının yazarı. 

.J 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Nisbesinden Heratlı olduğu ve IV. (X.) 

yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı tahmin 
edilmektedir. Kendisini büyük bir üne 
kavuşturmuş olan Kitabü '1- Ebniye 'an 
ha~ö., i~i'l- edviye adlı eserinin mukad
dİmesinde yer alan "Hazret-i aif mevla
na el-emir el-müsedded el-müeyyed el
mansür" ibaresine bakarak kitabını Sa
manı Emfri ı. Mansür'a (961-976) ithaf 
ettiği ileri sürülürse de "el-mansür" ifa
desinin isim olmayıp diğerleri gibi un
van olabileceği ihtimali dikkate alınarak 
bu durum ihtiyatla karşılanmalıdır. 

Ebü Mansür'un çok seyahat ettiği ve 
bu arada Hindistan'a da gittiği anlaşıl

maktadır. XIV. yüzyıldan itibaren tanın
maya başlayan kitabı nebatf, hayvanf ve 
madeni ilaçlar olmak üzere üç bölüme 
ayrılmıştır. Müellif 466'sı bitkilerden, 
kırk dördü hayvanlardan ve yetmiş beşi 
minerallerden elde edilmiş toplam 585 
ilacın adını alfabetik sıra ile vererek ter
kip ve tesirlerini izah etmektedir. Tıbbi 
bilgiler yanında ayrıca sodyum ve po
tasyum karbonatların birbirlerinden ayırt 
edilişleri. arsenik, bakır oksit, silisik asit 
ve antimon, bakır, kurşun bileşiklerinin 

zehirleyici nitelikleri. yanmamış kirecin 
kıl dökücü etkileri ve cerrahide kulla
nılması gibi kimyasal konular hakkın
da da bilgi vermiştir. Kitabın kaynakları 
arasında Srfhargavadatta, Bahayıl, Ja
tak gibi Hint; Hipokrat. Galen, Dioskori
des, Aeginalı Paulus gibi Grek ve Ali b. 
Rabben et-Taberf. Huneyn b. İshak, Sa
bit b. Kurre, Ebü Mahir Müsa b. Yüsuf 
b. Seyyar gibi islam bilginlerinin eserle
ri bulunmaktadır. 

Kitabü'l-Ebniye'nin ünlü şair ve söz
lükçü Esedf-i Tüsf (ö 465 / 1073) tarafın

dan 447'de (1056) istinsah edilen ve Vi
yana Kaiserlich- Königlichen Hofbibliot
hek'te (A.F. 340) bulunan nüshasına da
yanarak F. Romeo Seligmann, önce Li
ber tundamentorum farmacologiae me
dici Ab u Mansur Muwaiiak adıyla muh
tasar Latince çevirisini (Vienna ı 830-1833). 

sonra da Codex vindobonensis sive 
medici Abu Mansur Muwaiiak bin Ali 
Heratensis Liber tundamentorum iar
macologiae (Vienna 1838) adı altında 


